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El

cementiri

d’Altafulla

tindrà un espai de record als
nadons de mort gestacional i
perinatal
27 octubre 2020
Fa pocs dies conversàvem amb la Sandra Ballester, autora del
llibre “Bon viatge Enai” que tracta, des d’un punt de vista
personal, la mort perinatal i el dol gestacional. La Sandra va
perdre a l’Enai al set mesos i mig d’embaràs i com ella,
moltes altres mares han patit aquesta pèrdua de manera
habitual tot i que se’n parli poc o, realment, no es doni
visibilitat al tema.

davant de l’olivera,
instal·lació.

L’ajuntament d’Altafulla ha anat
més enllà creant a l’interior
del cementiri municipal un espai
de record als nadons que han
patit la mort gestacional i
perinatal. En aquest espai s’hi
ha plantat una olivera que s’ha
ubicat sobre un quadrat de pedra
blanca i travesses de fusta. Al
un banc de fusta completa la

L’objectiu és senzill ja que es
tinguin una zona on anar a recordar
difondre més aquesta realitat. La
farà el dissabte 31 d’octubre a les

tracta que les famílies
als seus petits i, de pas,
inauguració de l’espai es
11.00h del matí.
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
*
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notícies

i

comuniaciones

d’altafulles.cat.
* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

